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"Munnharpe II", er en oppfølger av "Munnharpe", som kom ut på Etnisk Musikklubb i 2012.
Plata fikk svært godmottagelse i norsk og utanlandsk musikkpresse, med femmer på terningen og
nominasjon til Folkelarmprisen. "Munnharpe II", er noe så sjelden som en solo-cd med munnharpe

fra Setesdal "fra start til mål". Materialet er en blanding av før uinnspilte slåtter og helt nye slåtter,
nybearbeidede slåtter ,mer tradisjonelle hardingfeleslåtter tilpassa munnharpe .
Utgivelsen har som mål å vise fram bredden i uttrykket innan solotradisjonen på munnharpe i
Setesdal. Munnharper som er stemt i ulike grunntoner, og små variasjonar i tempo og taktart i spillet,
skal stå for variasjonen.
Sigurd Brokke regnes som en av norges fremste utøvere på munnharpe og har vunnet
Landskappleiken flere ganger og vært nominert til flere priser.
«Munnharpe II» is a sequel to «Munnharpe», which Etnisk Musikklubb published in 2012.
The record was well recieved by the musical press both in Norway and abroad, in addition to being
nominated for the prestigious «Folkelarmprisen». «Munnharpe II» is a one of a kind solo-cd with the
music of the Setesdal mouth harp from start to finish. The material is a mix of never before heard
melodies, reworked melodies, melodies made for the fiddle that have been reworked, and old
melodies that have never before been recorded.
This record has the intended goal to show the breadth of the repertoair that the mouth harp
tradition in Setesdal contains. The variety in sound that can be found in this record all stems from the
different tunings of the mouth harp and the variations in beat and tempo throughout.
Sigurd Brokke is counted amongst Norway’s best practitioners on this instrument, and has won the
prestigious «Landskappleiken» several times as well as having been nominated for a number of other
awards.

1.Frujorden
2Gangar etter Torjus Odden
3.Truls med bogen
4.Den gamle Sordølen
5.Brureslag
6.Filleværen
7.Slåtten hans Knut Mo
8.Reisaren
9.Lofthuset
10.Slåtten hans Borgår
11.Fanitullen
12.Faremogangar
13.Rammeslått 2

14.Halling
15.Slåtten hennar Åshild
16.Munnharpeslått etter Knut E.Brokke
17.Lea deg gamle Ola
18.Gangar etter Petter Veum
19. Nils og Jens og Gjerihaug
20.Surdølen
21.Førnesbrunen
22.Fire stevtonar
23. Vandringen
24.Munnharpeslåtten
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